
 

 

 

ATUAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO 

Em 27/12/2018 foi publicado no D.O.U. (Diário Oficial da União) o Ato Declaratório nº 

18, de 5/12/2018, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Inspeção do Trabalho, 

cujo teor é de orientar a ação dos Auditores-Fiscais do Trabalho em exercício. 

Seguem os destaques: 

1. Critério da dupla visita (matriz e às filiais, empresas sucessoras ou 

grupo econômico): 

 

1.1. Não se aplica o critério da dupla visita: a) à matriz e às filiais, desde 

que qualquer uma delas tenha sido anteriormente fiscalizada; b) à 

empresa sucessora, desde que a sucedida tenha sido anteriormente 

fiscalizada; 

 

1.2. Não se considera empreendimento recém-inaugurado a filial ou 

sucessora cuja matriz ou sucedida estejam em funcionamento há mais 

de 90 (noventa) dias; 

 
1.3. O critério da dupla visita será observado individualmente em relação a 

cada uma das empresas integrantes do grupo econômico. 

 
2. Auto de infração: interrupção da continuidade e autuação por não 

apresentação de documentos: 

 

2.1. Quando a mesma infração for renovada ou reiterada no decurso do 

tempo, mas constatada em uma única verificação, deverá ser objeto 

de um único auto de infração, independentemente do número de 

vezes ou de competências em que o fato tenha ocorrido; 

 

2.2. Em nova verificação, ainda que na mesma ação fiscal, é possível a 

lavratura de novo auto de infração em caso de reiteração da infração 

já autuada ou constatação de novas infrações ao mesmo preceito legal 

praticadas após a primeira verificação; 

 

2.3. Considera-se verificação a prática de atos próprios de fiscalização, tais 

como a lavratura de auto de infração, de termo de 



embargo/interdição, de notificação para apresentar documentos e 

afins; 

 
2.4. A falta de juntada do Aviso de Recebimento e da Notificação para 

Apresentação de Documentos ao auto de infração não constitui, por si 

só, motivo para sua nulidade, salvo disposição expressa em contrário, 

como no caso das fiscalizações indiretas. 

 

3. Autuação por infrações da mesma natureza em estabelecimentos 

distintos: 

 

3.1. A lavratura de autos de infração com base no mesmo preceito legal, 

mas referentes a estabelecimentos distintos, não configura bis in idem; 

 

3.2. Considera-se estabelecimento cada uma das unidades da empresa 

funcionando em lugares diferentes, tais como: fábrica, refinaria, usina, 

escritório, loja, oficina, depósito, laboratório, salvo quando outro 

critério for adotado expressamente em norma específica; 

 

3.3. Para fins de aplicação da NR-18, a menor unidade admitida como 

estabelecimento é o canteiro de obras ou a sede da equipe, no caso de 

frentes de trabalho itinerantes. 

 

Os profissionais de AGM Advogados estão à disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se façam necessários. 

  

Fonte : AGM ADVOGADOS – www.agmadvogados.adv.br 
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